
"' Zo blijven we Jou herinneren 
· / 



t 
Wij wisten dat de dood onafwendbaar was. 

We hebben elkaar vastgehouden 
ten einde toe. 

We hebben samen gelachen en gehuild. 

Hendrikus Antonius Pünt 
Toon 

sedert 1992 weduwnaar van 

Aleida Maria Johanna Nijhuis 

Hij werd geboren op 12 juli 1930 in De Lutte en 
overleed toch nog vrij onverwacht op 6 februari 
2002 te Oldenzaal . 

Een groot deel van zijn leven is hij actief 
geweest in het familiebedrijf van zijn vader en 
later zijn broers. 
Dit schonk hem veel voldoening. Hij moest 
vroegtijdig stoppen met zijn werk i.v.m. zijn rug. 
Het accepteren hiervan viel hem zwaar. 
Daardoor kreeg hij wel meer tijd voor zijn tuin en 
zijn vogels. 

Niet alleen het werken in de tuin maar ook het 
genieten hiervan deed hem goed, vooral in het 
bijzijn van ma. Zo konden ze ook uren gezellig 
napraten aan de keukentafel met alleen een 
klein lampje en natuurlijk de radio aan. 
In 1989 werd hij getroffen door een lichte 
beroerte. Taal en spraak werd hierdoor voor 
hem erg moeilijk. 
De grootste klap in zijn leven kwam in 1992 
door de ziekte en het overlijden van ons ma. 
Hier is hij nooit overheen gekomen. 
Toen er kleinkinderen kwamen probeerde hij 
hiervan te genieten. 
Het deed hem goed als zijn kinderen en klein
kinderen op bezoek kwamen en hij vroeg altijd: 
"Hoe geet 't met de jongs?" 
De laatste 3 jaar moest hij van zijn gezondheid 
steeds meer inleveren. 
Hierdoor en door het alleen wonen werd hij 
afhankelijk van anderen en werd zijn wens om 
bij ons ma terug te zijn steeds sterker. 
In het bijzijn van zijn kinderen kon hij uiteindelijk 
aan die wens toegeven. 

Bedankt voor al uw blijken van medeleven. 

Harrie en Ellen 
Sietse, Renske, Douwe, Daan 

Helga en Marcel 
Stef, Rik 


